
ПОДГОТОВКА ЗА ИНТЕРВЮ ЗА
РАБОТА

ПЛАН НА УРОК 7

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Проверете какви умения или качества трябва да се подчертаят.
Бъдете готови за въпроси относно предишен опит в подобни роли.

Теоретична част 
Стъпки, които трябва да следвате на интервю за работа: 

1.Да се провери информацията в обявата за работа. 

ЦЕЛИ НА ПЛАНА НА УРОКА: ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПЛАНА НА УРОКА

 -Въпроси за интервю за работа. 
 -Съвети за интервю за работа. 

В този раздел ще научите как да отидете на
първото си интервю за работа без страх и
притеснения, защото ще бъдете
максимално подготвени. 
Първо, ще Ви покажем какво трябва да
направите преди интервюто за работа и
след това ще Ви дадем няколко съвета за
възможните въпроси, които могат да бъдат
зададени по време на интервюто.

-Да се разберат какви са
отговорностите преди да
отидете на интервюто за
работа.
-Да се обсъдят възможните
въпроси, които ще Ви бъдат
зададени. 
Да можете да отговорите на
всички въпроси без колебания.



Проверете цялата информация за компанията.
Научете повече за ценностите на компанията и нейните постижения. 

Уверете се, че ще пристигнете навреме. 
Помислете какво да облечете.
Ако интервюто е чрез видео, уверете се, че сте свързани към мрежата и
че компютърът и камерата Ви работят правилно.

Започнете с това къде сте сега, след което обсъдете как сте стигнали до
там. Свържете това с работата, за която сте кандидатствали и защо сте
най-подходящи за нея въз основа на Вашия опит или интереси и
предпочитания.

Това е Вашата възможност да покажете, че сте направили добре своето
проучване. Ако харесвате техните продукти или услуги, споменете и
това. 

Примери за силни страни: умения за общуване с хора, честност,
способност за поемане на инициатива, комуникативни умения…. 
Ключът е да покажете, че сте достатъчно осъзнати, за да признаете
недостатъците си, но също така да демонстрирате интереса и
способността си да работите върху себе си. 

Най-добрият начин да отговорите на този въпрос е отговорите как
виждате нещата по принцип и да помислите как Вашите интереси и цели
съответстват на компанията.

Трикът тук е да бъдете честни, да покажете самосъзнание, но и да
дадете пример за грешка, която сте направили, и урок, който сте
научили, които да не пречат на способността Ви да свършите работата. 

2.Проучете компанията

3.Планирайте пътуването си до интервюто за работа

4.Как да се държим на интервю
Възможни въпроси на интервю 
-Разкажете ми за себе си

-Какво Ви привлече в нашата компания? 

-Разкажете ми за Вашите силни и слаби страни. 

-Къде се виждате след пет години?

-Разкажете ми за момент, в който сте направили грешка. Как се справихте? 



Избягвайте разногласията на лично ниво и се придържайте към
професионалните ситуации. Ключът е да демонстрирате способността си да се
справяте с конфликтите по зрял начин и да постигнете компромис, който е
взаимен.

Най-важното нещо е да изясните защо точно Вие сте квалифицирани за тази
позиция. Това може да включва умения, образование, професионален опит и
всякакви съответни постижения. 

Един добре обмислен отговор трябва да засяга аспектите на компанията или
длъжността, които не са били в обявата за работа, като по този начин ще
покаже Вашата заинтересованост към позицията.  Например: мисия на
компанията, ценности, култура или репутация.

Пример: Какво е работното време?

-Разкажете ми за момент, в който не сте се съгласили с колега или ръководител.
Какво направихте по въпроса?

-Защо да Ви наемем?

-Защо бихте искали да работите тук?

-Имате ли въпроси към мен?

Важни съвети за интервюто за работа: 
1. Не закъснявайте за интервюто.
2. Запомнете данните от автобиографията си. 
3. Запишете си въпросите. 
4. Не критикувайте нито бившите си колеги, нито бившия си шеф.
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